
3. It´s snowing. 

4.r. AJ - skupina pí Svobodové  - učivo - 15.- 19.6.  

Moji milí angličtináři, 

blíží se konec tohoto prapodivného pololetí, a tedy i školního roku. Určitě se těšíte 

na prázdniny, kdy už vás nebudu zásobovat úkoly . Přesto, prosím, ještě vydržte a 

zkuste si do hlaviček nasoukat letošní poslední učivo. V září to pak vše budeme 

opakovat. Tak aby ty hlavičky nebyly prázdné!   Těším se na vás.  J.S. 

1. PS str.26/6  - napiš dopis, používej věty podobné těm, které jsou ve cvičení 5, v průběhovém 

čase – děláš, děláte to TEĎ! 

2. Slovníček – zapiš si slova 6. lekce ( slova o počasí) a uč se je zpaměti. 

3. SŠ –  Napiš si barevně nadpis THE WEATHER (počasí). 

Pod nadpis piš větu - What´s the weather like today? – Jaké je dnes počasí?  

Pak si nakresli  podobné obrázky a napiš k nim anglické věty ( nebo si toto vytiskni a nalep). 

Potom si věty znovu napiš  (očíslované) pod sebe a vedle si vždy napiš překlad ( 1. It´s sunny. – 

Je slunečno.):  

 

 

 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (To) Je slunečno. 2. (To) Prší. 3. (To) Sněží. 4.(To) Je větrno. 5. (To) Je            

bouřlivo. 6. (To) Je zataženo. 7. (To) Je teplo. 8. (To) Je chladno. 9. (To) Je 

horko. 10. (To) Mrzne. 

 

 

 

    

4. Věty se uč zpaměti – zjednodušeně napsaná výslovnost ti snad pomůže. 

Výslovnost:  sunny /sany/    raining /rejning/  snowing /snouing/   

  windy /windy/ stormy /sto:my/  cloudy /klaudy/ 

  warm /worm/  cold /kould/   hot /hot/ 

  freezing /frízing/ What´s the weather like today? /Wots d wedr lajk tudej?/ 

 
Výslovnost slov, vět si můžeš pustit na tomto odkazu ( zkopíruj do svého vyhledávače na PC) 
https://translate.google.cz/. Nastav si vlevo jazyk „Angličtinu“. Přepiš anglickou větu  (slovo) a vpravo se objeví 

1. It´s sunny. 
2. It´s raining. 

4. It´s windy. 
5. It´s stormy. 

6. It´s cloudy. 

7. It´s warm. 

8. It´s cold. 9. It´s hot. 

 10. It´s freezing. 

https://translate.google.cz/


překlad. U levé věty je obrázek reproduktoru, klikni  na něj a uslyšíš výslovnost. Nebudeš- li si vědět rady, popros 

rodiče o pomoc. 

5. Ps str. 28/1  

 

Řešení některých úkolů z minulého týdne: 

3. SD – uč. str.26 – odpovědi na otázky ( překlad je jen pro tebe, nebyl součástí úkolu): 

1 Tess is writing this letter. (Tess píše tento dopis.) 2 Mum is playing tennis. (Maminka hraje 

tenis.)  3 Tess is sitting under an umbrella next to the pool. (Tess sedí pod slunečníkem vedle 

bazénu.) 4 Dad is reading under a tree. (Tatínek čte pod stromem.) 5 Digger is running. (Digger 

běží.)  6 Tim is playing football. (Tim hraje fotbal.) 

 

4. PS str.27/7  

Ann on the beach running 

Sue next to the hotel playing tennis 

Kate under a tree reading 

 

5. PL – přít. čas průběhový – řešení  najdeš v příloze 

 

 

 

 

 

 

 


